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Landelijke VGWM-dag 
Op de Landelijke VGWM-dag zal Bas Snippert dit hoopvolle perspectief verder 

verkennen, mét concrete vertaalslag naar de praktijk. Zo krijg je een verfrissend 

perspectief op hybride werk, met bruikbare tips voor op kantoor én op afstand. 

 10 maart, Nieuwegein en/of online.

 VGWM-DAG 

Wat doet het met psychologische veiligheid, veerkracht en welzijn?

Gezond thuiswerken
De nabijheid tussen werknemers en lei-
dinggevenden op de werkplek leek zo van-
zelfsprekend. Hoe gaan we om met de 
nieuwe afstand? 

van co-regulatie voor andere collega’s. 

Tegelijk kunnen zij ook tijdig vragen 

om ondersteuning als zij zelf even 

vastlopen in het werk. 

‘Slechts’ één op de drie volwassene be-

reikt dit niveau van zelfregulatie. Niet 

gek dus dat veel mensen moeite erva-

ren met de nieuwe autonomie tijdens 

hybride werken. Wanneer de autono-

mie en vrijheid ons zelfregulerend ver-

mogen overstijgen, ontstaat er (innerlij-

ke) chaos: we raken het overzicht kwijt, 

stellen ineffectieve prioriteiten en erva-

ren hoge druk. Dit leidt tot zulke gevoe-

lens als schuld, eenzaamheid en stress. 

Het thuiswerken maakt de drempel tot 

co-regulatie hoger. Daardoor kiezen 

mensen (onbewust) in plaats van 

co-regulatie vaker voor strategieën die 

op de langere termijn ineffectief zijn. 

Bijvoorbeeld nóg harder doorwerken in 

hun vrije tijd, fouten verdoezelen of 

niet vragen om steun. 

Kansen voor hogere psychoso-
ciale integratie
Het goede nieuws is dat hier ook juist 

een gouden kans ligt verscholen. De 

uitdaging van fysieke afstand bij hybri-

de werk is tegelijkertijd ook dé stimulus 

voor verdere psychosociale ontwikke-

ling. De toenemende autonomie in de 

context van hoge kwaliteit relaties is de 

positieve prikkel tot verhoogde psy-

chosociale ontwikkeling en integratie. 

Dus ook als volwassenen kunnen we 

onze psychosociale vermogens voor 

zelf- en co-regulatie door-ontwikke-

len. Dit is sinds de coronacrisis geen 

luxe meer, maar een vereiste voor ge-

zond, veerkrachtig en duurzaam hybri-

de werken.  

D
oor de fysieke afstand waren 

leidinggevenden bang mede-

werkers uit het oog te verlie-

zen. Veel medewerkers merkten ge-

voelens als schuld, eenzaamheid en 

druk. Zulke ervaringen verwerkte je 

voorheen vaak spontaan op de werk-

vloer: even een ‘reality check’ met een 

collega, een grapje bij de koffieauto-

maat en een collega of leidinggevende 

die jou aanmoedigt je werk los te laten 

voor een welverdiende pauze of het 

einde van de werkdag. 

Integratie co- en zelfregulatie
Wetenschappers noemen dit pro-soci-

aal gedrag ‘interactieve regulatie’ of 

‘co-regulatie’. Een vertrouwde ander 

geeft ons emotionele steun en helpt 

ons gezondere en veerkrachtigere keu-

zes te maken, zoals even pauzeren of 

competenter werken. Onze eigen keu-

zes hierbij heten ‘zelfregulatie’: hoe we 

zelf onze energie en acties reguleren 

voor meer gezondheid en groei in ons 

(werk)leven. De afwisseling tussen zelf- 

en co-regulatie vergroot de veerkracht 

en het welzijn in een team. Zelfregula-

tie vervult onze kernbehoefte aan au-

tonomie, co-regulatie onze behoefte 

aan verbondenheid. Wanneer deze 

twee optimaal in balans zijn, ontstaat 

in onszelf én tussen onszelf en ande-

ren integratie: we voelen ons ‘heel’ en 

zijn daarmee op ons best. 

Hybride werk en het risico van 
psychosociale desintegratie
Het hybride werken is voor velen een 

uitdaging, omdat het direct effect heeft 

op dit vermogen voor zelfregulatie (au-

tonomie) en co-regulatie (verbonden-

heid). Werken op afstand biedt meer 

vrijheden: zelf bepalen tot hoe laat je 

werkt, minder bemoeienis van ande-

ren en meer regie over je werk(dag). 

Deze grotere autonomie is een van de 

redenen dat minimaal de helft van de 

mensen graag door wil met (gedeelte-

lijk) thuiswerken. 

Voor hen past de nieuwe autonomie: 

zij kunnen zichzelf motiveren, hun 

energie verdelen en hun werk structu-

reren om werkdruk te reguleren. Werk-

nemers met zo’n hoge psychosociale 

ontwikkeling zijn zelf vaak een bron 
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